
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 

                   
 

Београд  14.02.2018. године 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 

тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
 

Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке: „Одржавање Alpha сервера“ ЈН 122/2018 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Одржавање Alpha сервера“ ЈН 122/2018 на стр 8 од 29, 
Поглавље III-1 Додатни услови за учешће у поступку јн, чл. 76 и упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

мења се тачка 2 додатних услова који се односи на захтевани кадровски капацитет: 

 2. да располаже довољним кадровским капацитетом: 

Да располаже са минимум два сервисера, ангажованих у складу са Законом о раду, који заједно поседују следеће 
сертификате произвођача опреме: Accredited Platform Specialist и HP AlphaServer Systems. 

Да располаже минимум са једним сервисером, ангажованим у складу са Законом о раду који поседује сертификат 

произвођача опреме: 

Certified System Engineer HP Tru 64 UNIX v5 

 

Доказ: 
Доказује се достављањем сертификата, издатих од стране произвођача опреме, на име 

ангажованих лица и копијама М образаца. 

 

тако да исти сада гласи: 

„2. да располаже довољним кадровским капацитетом: 

Да располаже са минимум два сервисера, ангажованих у складу са Законом о раду, који поседују сертификат 

произвођача опреме: 

-Accredited Platform Specialist  HP AlphaServer Systems 

Да располаже са минимум једним сервисером, ангажованим по било ком правном основу у складу са Законом о 

раду који поседује сертификат произвођача опреме: 

-Certified System Engineer HP Tru 64 UNIX v5“  

Доказ: 
Доказује се достављањем сертификата, издатих од стране произвођача опреме, на име 

ангажованих лица и копијама М образаца. 

 

Измењен Образац дат је у прилогу конкурсне документације. 
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе измењени образац. 

 

 
 

 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку „Одржавање Alpha сервера“ ЈН 122/2018 која је 
објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца 

www.pio.rs , дана 29.01.2019. године, извршена је измена као у диспозитиву како би дефинисали све потребне 
услове за учествовање у поступку јавне набавке, а имајући у виду предмет јавне набавке, тако да је наведену 

измену било неопходно извршити. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 
Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације. 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 

 

 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.pio.rs/
http://www.pio.rs/


 

  

III-1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН, ЧЛ. 76 И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

1. да располаже довољним техничким капацитетом: 

Да је понуђач овлашћени HP сервисни партнер. 

 

2. да располаже довољним кадровским капацитетом: 

Да располаже са минимум два сервисера, ангажованих у складу са Законом о раду, који поседују сертификат 

произвођача опреме: 

-Accredited Platform Specialist  HP AlphaServer Systems 

Да располаже са минимум једним сервисером, ангажованим по било ком правном основу у складу са Законом о 

раду који поседује сертификат произвођача опреме: 

-Certified System Engineer HP Tru 64 UNIX v5“ 

Доказ: 
Доказује се достављањем сертификата, издатих од стране произвођача опреме, на име 

ангажованих лица и копијама М образаца. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Доказ: 

Доказује се достављањем сервисног уговора са произвођачем опреме који се односи на 

одржавање опреме која је предмет одржавања или  потврдом коју издаје произвођач опреме из 

које  јасно произилази да је Понуђач овлашћени сервис за опрему која је предмет одржавања. 

Уколико се из достављеног уговоре не може закључити да је важећи, Понуђач је у обавези да 

достави потврду произвођача опреме да је приложени уговор важећи. 


